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কীভাবে আপনার নামাবে খুশু 
আসবে? 

  

  

  

 

মাওলানা আব্দলু্লাহ হুযাইফা হাবফযাহুল্লাহ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



সূচিপত্র 

নামাযের রূহ

এ উম্মত থেযে সর্ বপ্রেম খুশু তুযে থনযা হযর্

মাত্র দুটি োজ েরুন

নামাযের প্রততটি োজ ধীরতিরভাযর্ েরুন

থদাযা েরা

আোন থ ানা মাত্রই নামাযের জনয প্রস্তুত হযয োওযা

সর্যেযয ভাযো োপড়িা পযর নামাে পড়া

তাড়াহুড়া না েযর ধীযর সযুি মসজজযদর তদযে োওযা

মসজজযদ প্রযর্য র সময মনযোগ সহোযর থদাযা পড়া

থর্ত থর্ত েুরআন থতোওযাত েরা

েুরআযনর অনুর্াদ ও তাফসীর পড়া

কু্ষধা তেিংর্া থপ ার্ পাযখানার োপ তনযয নামাযে না দা াঁড়াযনা

নামােযে অন্তযর প্র াতন্ত দানোরী এেটি আমে মযন েরা

নামাযের থদাযা ও তাসর্ীহগুযো থেযে এযেে সময এযেেিা

পড়া

অন্তযর এ েো জাগ্রত রাখা থে আল্লাহ এ মহুুযতব আমার প্রততটি

নড়ােড়া থদখযেন

নামাযে মতুৃযর েো স্মরণ েরা

খুশুর এেটি উদাহরণ



নামাতে মূেত তার প্রততপােযের সাযে েো র্যে
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মুহতারাম ভাইযয়রা, গত মজবলযি নামাযযর গুরুত্ব িম্পযকে বকছু কথা মুযাকারা 

হযয়বছল। আজযক নামায িম্পযকেই আরও বকছু কথা মুযাকারা করি ইনশাআল্লাহ, 

বি তাওফীবকল্লাবহ ওয়া আওবনবহ। 

মুহতারাম ভাইযয়রা, আমরা যয নামায পব়ি আমাযের নামাযযর রূহ যকান 

বজবনিটা? যা থাকযল আমাযের নামায হযি বযন্দা নামায। 

উত্তর আমাযের িিারই জানা আযছ, নামাযযর রূহ হল, খুশু খুজু। 

এ বিষযয় বকছু কথা েুই আ়িাই িছর আযগ ভাইযের যখেমযত আরজ কযরবছলাম। 

এখাযন যয ভাইরা আযছন আপনাযেরও কাযরা কাযরা নজযর পয়ি থাকযত পাযর। 

তারপরও ওই কথাগুযলাই আিার মুযাকারা করবছ। কারণ, জরুবর যয যকাযনা 

কথাই িারিার মুযাকারা করা যায়। িরং করাই উবিত। এবটই হল 'কুরআবন 

উিলূি'। কুরআযন আমরা এবটই যেখযত পাই।  

প্রবতিার নতুন নতুন কথা মুযাকারা করার যিযয় জরুবর কথাগুযলাই িারিার 

মুযাকারা করার দ্বারা ফাযয়ো যিবশ হয়। হ্াাঁ, মুযাকারার ধরণ বভন্ন হযত পাযর। 

কখযনা িংযেযপ, কখযনা স্ববিস্তাযর। 

নামাযের রূহ  
মুহতারাম ভাইযয়রা, আমরা িিাই জাবন, আমরা যয নামায পব়ি আমাযের 

নামাযযর রূহ িা প্রাণ হল, খুশু খুযু িা ধ্ান ও মনযযাগ। কাযরা নামাযয এবট আযছ 

যতা তার নামায হযি বযন্দা নামায, যনই যতা তার নামায হযি মুেো নামায িা রুগ্ন 

নামায। 

এ জন্ই আমরা যেখযত পাই, আল্লাহ তা'আলা িূরা মুবমনীযনর শুরুযত 

িফলতাপ্রাপ্ত মুবমনযের বিবশষ্ট্্ িণেনা করযত বগযয় একেম শুরুযতই নামাযযর খুশু 



খুযুর কথা উযল্লখ কযরযছন। পরিতেীযত আলাোভাযি নামাযযর প্রবত যত্নিান 

হওয়ার কথা উযল্লখ কযরযছন।  

'খুশু বফি িালাযত'র গুরুত্ব কত যিবশ যয, 'মুহাফাযা আলাি িালাযত'র আযগ 

'খুশু বফি িালাযত'র কথা িযলযছন। 

িূরা মুবমনীযনর শুরুযত আল্লাহ তাআলা ইরশাে কযরন,  

ِ
َ
اِشُعون

َ
ِتِهْمِ خ

َ
ِذيَنِ ُهْمِ ِفي َصَل

َّ
ِ ال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
َحِ اْل

َ
ل
ْ
ف
َ
ْدِ أ

َ
 ق

মুবমনরা িফল, যারা তাযের নামাযয বিনয় ও নম্রতা অিলম্বন কযর। -িুরা মুবমনীন 

(২৩) : ১,২ 

যেখুন, িফলতা লাযভর প্রথম গুণ হল 'খুশু বফি িালাহ'। 

পযর আলাো ভাযি িযলযছন, 
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যারা তাযের নামাযযর ি্াপাযর যত্নিান। -িুরা মুবমনীন (২৩) : ৯ 

খুশু বফি িালাযতর গুরুত্ব আমাযের িিার কাযছই পবরষ্কার, এবট বনযয় কথা িলার 

জরুরত যনই।  

যয বিষয়বট বনযয় আজ ভাইযের িাযথ মুযাকারা করার ইচ্ছা কযরবছ তা হল, আমরা 

বনযজরা কীভাযি এই মূল্িান গুণবট অজেন করযত পাবর? 

যয মূল্িান গুণবট িবত্ িলযত আমরা মুতাকাবল্লম-মুখাতাি প্রায় িিাই হাবরযয় 

িযিবছ, আল্লাহ পানাহ। 

মুহতারাম ভাই, নামাযয খুশু খুযুর ি্াপাযর িাহািাযয় যকরাম এিং পরিতেী 

িুযুগোযন দ্বীযনর কত ঘটনাই যতা আমরা শুযনবছ। আমাযের যকাযনা যকাযনা ভাই 

মযন কযরন, খুশু খুযুর িাযথ নামাজ প়িা আমাযের ভাযগ্ যনই। আমাযের পযে 

এটা িম্ভি না। অথি আল্লাহ তাআলা আমাযেরযক যত কাজ করযত িযলযছন, তা 



িিই আমাযের িাযধ্র বভতযর। আমাযের িাযধ্র িাইযর যকাযনা কাযজর বনযেেশ 

বতবন আমাযেরযক যেনবন।  

অতএি শুরুযত আমাযেরযক এ কথা মযন যগাঁযথ বনযত হযি যয, খুশু খুযুর িাযথ 

নামাজ প়িা আমার িাযধ্র বভতযররই একবট কাজ এিং এবট আমাযক অিশ্ই 

অজেন করযত হযি। 

হ্াাঁ, ফরযক মারাযতি আযছ। স্তর যভে আযছ। আমরা হয়যতা আমাযের িালাফযের 

মযতা খুশু অজেন করযত পারি না। বকন্তু তাই িযল, িযি যতা থাকা যাযি না। যিষ্ট্া 

যতা কযরই যযযত হযি। 

এ উম্মত থেযে সর্ব প্রেম খুশু তুযে থনযা হযর্ 
আিু োরো রাবয. যথযক িবণেত একবট হাবেযি এযিযছ, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িযলযছন,  

 .أوِل ش يء يرفع من هذه اْلمة الخشوع حتى ال ترِى فيها خاشعا

এ উম্মত যথযক িিে প্রথম যয বিষয়বট তুযল যনয়া হযি তা হল, খশুু। এক িময় 

এমন একজন যলাকও তুবম পাযি না যার অন্তযর খুশু আযছ। -মু'জাযম তািারানী, 

আত তারগীি ৭৭৩ (হােীিবট হািান) 

িহী ইিযন বহব্বাযন িবণেত েীঘে একবট হােীযির যশষ বেযক এযিযছ,  
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হযরত উিাোহ বিন িাযমত রাবয. তাযিবয় যুিাযয়র বিন নুফাযয়র রহ.যক লে্ 

কযর িযলন, তুবম িাইযল ইলযমর যকান বিষয়বট িিার আযগ উবিযয় যনয়া হযি তা 

আবম যতামাযক িলযত পাবর। তা হল, খুশু। শীঘ্রই এমন একটা িময় আিযি যখন 

তুবম যকাযনা মিবজযে প্রযিশ করযি বকন্তু অন্তযর খুশু আযছ এমন একজন যলাকও 

যেখযি না। -জাযম বতরবমযী ২৬৫৩ (হােীিবট হািান) 



িলুন ভাই, িতেমান অিস্থা কী এমন না? আমাযের বনযজযের হালাতই যতা এ 

যেযে কত নাজুক! 

এ জন্ কত কান্না েরকার। বকন্তু িবত্ িলযত বক ভাই, মুতাকাবল্লম-মুখাতাি 

আমাযের কাযরারই এ জন্ কান্না আযি না। 

কথাগুযলা মুযাকারা করার মাকিাে একটাই, এ গুনবট যযন আমরা িিাই আিার 

বফযর পাই। আল্লাহ যযন েয়া কযর এ মহা মূল্িান গুনবটর বকবিত হযলও 

আমাযেরযক োন কযরন। 

মাত্র দুটি োজ েরুন 
যতা কীভাযি আমাযের নামাযয খুশু খুযু আিযি এ বিষযয় ওলামাযয় যকরাম অযনক 

কাজ িা পদ্ধবতর কথা িযলযছন। িিগুযলাই নামাযয খুশু আনয়যনর জন্ িহায়ক। 

তযি তাাঁযের িি কথার মূল হল েুবট কাজ। আমরা যবে মাে এই েুবট কাজ করযত 

পাবর তাহযলই ইনশাআল্লাহ ধীযর ধীযর আমাযের নামাযয খুশু এযি যাযি। বিষয়বট 

আমরা বনযজরাই উপলবি করযত পারযিা। 

নামাযের প্রটতটি োজ ধীরটিরভাযর্ েরুন 
এর মযধ্ প্রথমবট হল, السكوِن و الطمأنينة  িা ধীরবস্থরতা, নামাযযর প্রবতবট 

কাজ ধীরবস্থরভাযি করা। আপবন নামাযযর যছাট ি়ি প্রবতবট কাজ ধীরবস্থরভাযি 

করুন। একেম তা়িাহু়িা করযিন না। 

ধীরবস্থরভাযি তাকিীর িলুন। 

ধীরবস্থরভাযি িানা পড়ুন। 

ধীরবস্থরভাযি িূরা পড়ুন।  

ধীরবস্থরভাযি রুকু করুন। 

ধীরবস্থরভাযি রুকু-যিজোর তািিীহগুযলা পড়ুন। রুকু যথযক উযি ধীরবস্থরভাযি 

যিাজা হযয় োাঁ়িান। ধীরবস্থরভাযি যিজো করুন। 

েুই যিজোহর মাঝখাযন ধীরবস্থরভাযি িিুন। 



যমাটকথা, নামাযযর প্রবতবট কাজ ধীরবস্থরভাযি িম্পন্ন করুন। একান্ত প্রযয়াজন 

ছা়িা শরীযরর যকাযনা অংগ ন়িাি়িা করা যথযক িম্পূণেরূযপ বিরত থাকুন। যযমন, 

শরীর িুলকাযনা, টুবপ, রুমাল, পাঞ্জাবি ইত্াবে বিক করা। 

িৃবষ্ট্গত ভাযিই আমরা এমন যয, আমাযের জাযহবর অংগগুযলার প্রভাি বেযলর 

উপর পয়ি। যতা আমাযের জাযহবর অংগগুযলার মযধ্ যখন িুকূন-ধীরবস্থরতা 

থাকযি অন্তযরও িুকূন-ধীরবস্থরতা আিযি ইনশাআল্লাহ। 

নামাযয যা-ই প়িযিন অযথের প্রবত মনযযাগ যরযখ পড়ুন 

খুশু আনয়যনর জন্ বদ্বতীয় কাজবট হল, নামাযয যা-ই প়িা হযি তার অযথের প্রবত 

মনযযাগ রাখা। 

নামাযয আপবন যা-ই পয়িন তার অযথের প্রবত মনযযাগ রাখুন। তা িূরা যহাক িা 

তািিীহ বকংিা যোয়া। আপবন কী প়িযছন তা যযন আপবন িুঝযত পাযরন।  

উোহরণত, আপবন নামাযয যত িার আল্লাহু আকিার িলযিন, এ কথা যখয়াল 

কযর িলযিন যয, আপবন িলযছন, আল্লাহ িিযিযয় ি়ি। 

কুরআন শরীযফর যছাট যছাট িূরাগুযলার অথে যতা আমাযের জানাই আযছ 

তারপরও আমরা যবে আিার একটু ভাযলা কযর ওই িূরাগুযলার অথে বশযখ বনই 

এিং নামাযযর িিগুযলা যোয়ার অথেও ভাযলা ভাযি বশযখ বনই। এরপর প়িার 

িময় অযথের প্রবত যখয়াল যরযখ পব়ি তাহযল ইনশাআল্লাহ আমরা বনযজরাই িুঝযত 

পারি কীভাযি নামাযয আমাযের মন আর এবেক ওবেক যাযচ্ছ না। 

আিযল যাওয়ার িুযযাগই পাযি না। কারণ িৃবষ্ট্গত ভাযিই কাযরা মন এক িাযথ েু 

বেযক যযযত পাযর না। 

যতা ভাই, আমরা যবে এ কাজ েুবট ইহবতমাযমর িাযথ করযত পাবর তাহযল 

ইনশাআল্লাহ ধীযর ধীযর আমাযের নামাযয খুশু আিযি। আমরা বনযজরাই বিষয়টা 

উপলবি করযত পারি ইনশাআল্লাহ। 

এই েুবট কাজযক িলা যায় নামাযয খুশু আনয়যনর মূল উপায়। এর িাযথ িহায়ক 

আরও বকছু কাজ আযছ। এ কাজ েুবটর পাশাপাবশ ওই কাজগুযলারও আমরা করার 

যিষ্ট্া করি ইনশাআল্লাহ, িংযেযপ ওগুযলাও একটু মুযাকারা কবর। 



খুশু আনযযনর জনয সহাযে আরও টেছু োজ 

থদাযা েরা 
১ম কাজ : আল্লাহ কাযছ খুি অনুনয় বিনযয়র িাযথ যোয়া করা। যহ আল্লাহ, 

আপবন আমাযক খুশুওয়ালা নামাজ োন করুন। 
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যহ আল্লাহ, আপবন আমাযক ওই িি যলাকযের অন্তভুেক্ত করুন যারা তাযের 

নামাযয খশুুর অবধকারী। 

মুহতারাম ভাই, যকাযনা ি্িিায়ী যখন তার ি্িিাযত িরমভাযি যলাকিাযনর 

িমু্মখীন হযত থাযক তখন যি কীভাযি যোয়া কযর? ডাক্তাররা যখন যকাযনা 

যরাগীযক িযল যেয়, আমরা আর পারবছ না, আপনাযক িাাঁিাযনার িাধ্ আর 

আমাযের যনই, তখন ওই যরাগী বনযজর জীিন রোর জন্ আল্লাহর িামযন 

কীভাযি কান্নাকাবট কযর? একটু ভািুন যতা!  

আমার প্রাণ বপ্রয় ভাইযয়রা, আমাযের নামায বক একজন ি্িিায়ীর ি্িিার যিযয় 

এিং একজন যরাগীর জীিযনর যিযয় িহু িহুগুণ মূল্িান নয়?  

অতএি আমাযেরযক নামাযযর জন্ কত যিবশ অনুনয় বিনযয়র িাযথ আল্লাহর 

কাযছ যোয়া করা উবিত। আমরা যবে আন্তবরকভাযি আল্লাহর কাযছ যোয়া করযত 

পাবর তাহযল ইনশাআল্লাহ আল্লাহ অিশ্ই আমাযেরযক এমন নামায োন করযিন 

যা হযি িবত্কার অযথে খুশু ওয়ালা নামায। 

আোন থ ানা মাত্রই নামাযের জনয প্রসু্তত হযয োওযা 
২য় কাজ : আযান যশানা মােই নামাযযর জন্ প্রস্তুত হযয় যাওয়া। আিযল ভাই 

আযান যশানা যথযকই নামাযযর কাজ শুরু হযয় যায়। তাই খুি মনযযাগ িহকাযর 

আযাযনর উত্তর যেয়া িাই। এরপর িুনান, মুস্তাহাি ও িকল আেি িহকাযর ওযু 

করা।  



যেখুন ভাই, ওযু ও তাহারাত হল নামাযজর িাবি। িাবি যত িুন্দর হযি নামায তত 

িুন্দর হযি। এজন্ ওযু করার িময় আমরা কখনই তা়িাহুয়িা করযিা না। 

ধীরবস্থরভাযি ওযু করযিা। ওযুর প্রবতবট িুন্নত, মুস্তাহাি ও আেযির প্রবত লে্ 

যরযখ ওযু করযিা। ওযুর শুরু ও যশযষর যোয়াগুযলা অিশ্ই প়িযিা। 

ওযুযত যবে আপনার খুশু না থাযক তাহযল বনবিত থাকুন নামাযযও খুশু থাকযি 

না। 

এ িময় মযন মযন এ কথা হাবজর রাখার যিষ্ট্া করি যয, আবম এখন আমার 

মাবলযকর েরিাযর হাবজর হযত যাবচ্ছ। যার জন্ আমার িি কুরিাবন। 

হযরত যাইনুল আযিেীন আলী বিন হুিাইন রহ. (মৃতু্-৪৯বহ.) যখন ওযু কযর 

নামাযযর জন্ প্রস্তুত হযতন তখন ভযয় কাাঁপযত থাকযতন। তাাঁযক এ ি্াপাযর 

বজযেি করা হযল বতবন উত্তর যেন, 

 

 تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟

যতামরা জান, আবম এখন কার িামযন োাঁ়িাযত যাবচ্ছ, কার িাযথ কথা িলযত 

যাবচ্ছ? -বিয়ারু আলাবমন নুিালা : ৪/৩৯২ 

সর্যেযয ভাযো োপড়িা পযর নামাে পড়া 
৩য় কাজ : পরযনর যপাশাযকর একটা বিরাট প্রভাি আমাযের অন্তযর পয়ি। 

এজন্ই ফুকাহাযয় যকরাম বলযখযছন, যয যপাশাক পযর যকউ যকাথাও যি়িাযত যায় 

না, যকাযনা অনুষ্ঠাযন যায় না এমন যপাশাক পযর নামাজ প়িা মাকরুহ। যতমবন 

ভাযি ঘযর থাকা কাযল িাধারণত যয িি যপাষাক পরা হয় এমন যপাশাক পযরও 

নামায প়িা মাকরুহ।  

অতএি আপবন নামাযযর জন্ আলাো এক যিট কাপ়ি রাখুন। জুমআ ও ঈযের 

জন্ যযমন আপনার কাযছ থাকা িিযিযয় িুন্দর কাপ়িটা পযরন িম্ভি হযল প্রবত 

নামাযযর জন্ তা-ই করুন। আপনার কাযছ থাকা কাপ়িগুযলার মযধ্ িিযিযয় 

িুন্দর কাপ়িটা পযর নামায আোয় করুন। এটা শুরুযত একটু কবিন মযন হযত 

পাযর বকন্তু ধীযর ধীযর অভ্াযি পবরনত হযয় যাযি ইনশাআল্লাহ। নামাযযর যথাযথ 



আযমত ও গুরুত্ব আমাযের অন্তযর এযি যগযল কাজবট যমাযটই কবিন মযন হযি না 

ইনশাআল্লাহ। 

যকাযনা যকাযনা ইমাম িাযহিরা এমন কযর থাযকন, যতা তারা আিযল কী জন্ 

কযরন, তা তারাই িলযত পারযিন। তাযের বেযলর খির আল্লাহই ভাযলা জাযনন। 

কথাবট িললাম এ জন্ যয, এ আমযলর উজুে (অবস্তত্ব) আযছ। আমরাও শুরু 

করযল করযত পারি ইনশাআল্লাহ। কবিন বকছু না। 

তাড়াহুড়া না েযর ধীযর সুযি মসটজযদর টদযে োওযা 
৪থে কাজ : হাযত যিশ িময় বনযয় ধীযর িুযস্থ মিবজযের বেযক যাওয়া। তা়িাহু়িা 

কযর মিবজযে যগযল িাধারণত নামাযয মনযযাগ থাযক না। 

মসটজযদ প্রযর্য র সময মনযোগ সহোযর থদাযা পড়া 
৫ম কাজ : মিবজযে প্রযিযশর িময় মনযযাগ িহকাযর যোয়া প়িা এিং নামায 

প়িার িময় থাকযল অিশ্ই নামায প়িা। িময় না থাকযল মনযযাগ িহকাযর যোয়া 

করযত থাকা িা যকান বযবকর করযত থাকা। এ িময় এমবনযতও যোয়া কিুল হয়। 

হযরত আনাি রাবয. যথযক িবণেত এক হােীযি এযিযছ, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়া িাল্লাম িযলযছন, 

 إن الدعاء ال يرد بين اْلذان واإلقامة فادعوا

আযান ও ইকামযতর মধ্িতেী িময় যোয়া বফবরযয় যেয়া হয় না। অতএি এ িময় 

যতামরা যোয়া কযরা। -জাযম বতরবমযী : ২১২  

মযন রাখযিন, নামাযযর আযগ মনযক যত বস্থর করা যাযি নামাযযও মন তত বস্থর 

থাকযি ইনশাআল্লাহ।  

থর্ট  থর্ট  েুরআন থতোওযাত েরা 
৬ষ্ঠ কাজ : যিবশ যিবশ কুরআন যতলাওয়াত করা। কুরআন যতলাওয়াযতর একবট 

ফাযয়ো হল, এর ফযল অন্তযর খুশু আযি, অন্তর নরম হয়।  

আমাযের যয প্রবতবেন এক পারা কযর যতলাওয়াত করার আমল আযছ ওটা যবে 

আমরা এভাযি কবর যয, প্রবত নামাযযর আগ পর বমবলযয় িার পৃষ্ঠা কযর 



যতলাওয়াত করলাম তাহযল যেখা যাযি, খুি িহযজ পারাও যশষ হযয় যাযি। 

পাশাপাবশ প্রবত নামাযযই বকছু না বকছু যতলাওয়াত হযি। এবট িি িময় িম্ভি না 

হযলও মাযঝ মাযঝ হযলও যযন করা হয়। 

েুরআযনর অনরু্াদ ও তাফসীর পড়া 
৭ম কাজ : কুরআযনর অনুিাে ও তাফিীর প়িা। বিযশষ কযর যয িূরাগুযলা 

আমরা িাধারণত যতলাওয়াত কবর ওগুযলার িংবেপ্ত তাফিীর জানা থাকযল 

ওগুযলা বনযজ যতলাওয়াত করার িময় বকংিা ইমাযমর কাছ যথযক শুনার িময় 

অন্তযর খুশু আিযি ইনশাআল্লাহ। 

কু্ষধা টেিংর্া থপ ার্-পাযখানার োপ টনযয নামাযে না দাাঁড়াযনা 
৮ম কাজ : অবতবরক্ত েুধা বকংিা যপশাি-পায়খানার িাপ বনযয় নামাযয না 

োাঁ়িাযনা। আযগই এিি প্রযয়াজন যিয়ি যনয়া। তা না হযল নামাযয মন না িিাই 

স্বাভাবিক। ঘুযমর িাপ যিবশ হযলও নামাযয না োাঁ়িাযনা না িাই। িময় থাকযল 

একটু ঘুবমযয় যনয়া। িময় না থাকযল যিাযখ ভাযলা ভাযি পাবন বেযয় ঘুযমর ভাি 

িম্পূণে রূযপ েূর কযর নামাযয োাঁ়িাযনা। নামাযযর আযগ ঘুমাযল নামাযযর কমপযে 

১৫ বমবনট আযগ উযি ওযু কযর নামাযযর জন্ প্রস্তুত হওয়া িাই। ঘুম যথযক উযিই 

নামাযয োাঁ়িাযল নামাযয খুশু না আিাই স্বাভাবিক। 

নামােযে অন্তযর প্র াটন্ত দানোরী এেটি আমে মযন েরা 
৯ম কাজ : নামাযযক একটা যিাঝা িা একটা োবয়যত্বর মযতা মযন না করা িরং 

এবটযক যিাযখর শীতলতা এিং অন্তযর প্রশাবন্ত োনকারী একবট গুরুত্বপূণে আমল 

মযন করা। যযমন হােীযি এযিযছ, হযরত যিলাল রাবয.যক লে্ কযর রিূলুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িলযতন, 

 

ِ، أِرْحنا بها
َ
 يا بَلُلِ أقِمِ الصَلة

যহ যিলাল, নামাযযর ইকামত োও, নামাযযর মাধ্যম আমাযেরযক প্রশাবন্ত োও। 

(িুনাযন আিু োউে : ৪৯৮৫ হােীিবট িহী) 



অন্ হােীযি এযিযছ, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লাম ইরশাে কযরযছন, 

 

ة عيني في الصَلة  ُجِعلت قرَّ

আমার যিাযখর শীতলতা নামাযযর মযধ্ রাখা হযয়যছ। (িুনাযন নািায়ী : ৩৯৩৯; 

মুিনাযে আহমে : ১৪০৬৯) 

নামাযের থদাযা ও তাসর্ীহগুযো থেযে এযেে সময এযেেিা পড়া 
েশম কাজ : নামাযয আমরা যয িি যোয়া ও তািিীহ পব়ি ওগুযলা এযককিময় 

এযককটা প়িা। িি িময় একটা যোয়া িা তািিীহ না প়িা। কারণ স্বাভাবিক 

ভাযিই আমাযের মযধ্ এই েূিেলতা আযছ যয, আমরা যখন িি িময় একই কাজ 

করযত থাবক িা একই বজবনি প্রবতিার প়িযত থাবক, যতা যেখা যায়, এক িময় 

ওটা আমাযের অভ্াযি পবরণত হযয় যায়। তখন আর আমরা মনযযাগ ধযর রাখযত 

পাবর না। 

এ জন্ ভাই আমরা 'বহিনুল মুিবলম' যথযক নামাযযর িিগুযলা যোয়া ও তািিীহ 

ধীযর ধীযর মুখস্থ কযর বনই এিং আমযল আনার যিষ্ট্া কবর। হােীযি রুকু-বিজোর 

যতগুযলা যোয়া এযিযছ িিগুযলা যোয়া, িালাযমর আযগর িিগুযলা যোয়া আমরা 

মুখস্থ কযর বনই। এরপর এযককিময় এযককটা পব়ি। িি িময় এক-েুটাই না পব়ি। 

অন্তযর এ েো জাগ্রত রাখা থে, আল্লাহ এ মুহুযতব  আমার প্রটতটি 
নড়ােড়া থদখযছন 
১১তম কাজ : নামায প়িার িময় অন্তযর এ কথা জাগ্রত রাখা যয, আল্লাহ এ 

মুহুযতে আমার প্রবতবট ন়িাি়িা যেখযছন, আমার জাযহর-িাযতন িি বকছু তাাঁর 

যিাযখর িামযন। 

এ বিষয়বট যতা প্রবিদ্ধ হােীি, হােীযি বজিরীযলই এযিযছ, বজিরীল আ. রিূলুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লামযক লে্ কযর িলযলন, আপবন আমাযক ইহিান 

িম্পযকে িলুন,  

 

برني َعِنِ اإلْحَساِنِ
ْ
خ
َ
 فأ



উত্তযর রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িলযলন, 

 

هُِ َيَراَكِ
َّ
َراهُِ فإن

َ
ْنِ ت

ُ
ك
َ
ْمِ ت

َ
ِ ل
ْ
َراهُِ فإن

َ
َكِ ت

َّ
أن
َ
ِ للاَِ ك ْعُبدَ

َ
ِ ت  أنْ

ইহিান হল, তুবম এমনভাযি আল্লাহর ইিােত করযি, যযন তুবম তাাঁযক যেখযত 

পাযচ্ছা। যবে তাাঁযক যেখযত না পাও, তাহযল বতবন যতা যতামাযক যেখযত পাযচ্ছন।-

িহী মুিবলম : ৮ 

নামাযে মৃতুযর েো স্মরণ েরা 
১২তম কাজ : নামাযয মৃতু্র কথা স্মরণ করা। নামায প়িার িময় অন্তযর এ কথা 

এবকন রাখা যয, হয়যতা এবটই আমার জীিযনর যশষ নামায। যযমন এক িাহািীযক 

লে্ কযর রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িযলযছন, 

 

ِ ع 
ِ ُموِد 

َ
ِ في صَلِتَك، فَصِل ِ صَلة

َ
ْمت

ُ
 إذا ق

যখন নামাযয োাঁ়িাযি তখন বিোয় গ্রহণকারীর মযতা নামায প়িযি। (িহী ইিযন 

মাজাহ : ৩৩৮১, হােীিবট হািান) 

এবটই আমার জীিযনর যশষ নামায, এ কথা আমাযের বেযল যত তাজা থাকযি 

আমাযের নামাযয তত যিবশ মন িিযি। িাস্তযিও বক আজ আমরা যয যযাহর প়িি 

তা বক আমার আপনার জীিযনর যশষ নামায হযত পাযর না? 

শুরুর েুবট কাযজর পাশাপাবশ আমরা যবে এ কাজগুযলাও যথািম্ভি করার যিষ্ট্া 

কবর তাহযল ইনশাআল্লাহ এক িময় অিশ্ই আমাযের নামাযয খুশু আিযি। 

খুশুর এেটি উদাহরণ 
িি যশযষ খুশুর একবট উোহরণ যপশ কযর কথা যশষ করবছ। 

আমাযের যকউ যখন কাযরা িাযথ যমািাইযল কথা িযল বকংিা কাযরা কথা শুযন 

তখন যি যার িাযথ কথা িলযছ িা যার কথা শুনযছ তার কথার প্রবত কী পবরমাণ 

মনযযাগী থাযক? তার পূণে মনযযাগ কথার বেযকই থাযক, তাই না?  



এ কারযণই কখযনা কখযনা েূঘেটনার ঘটার খিরও আমরা শুনযত পাই। বকন্তু এর 

বিপরীযত যখন যকউ ইযমা বকংিা যহায়াটিআযপ কাযরা কাছ যথযক আিা ভযয়ি 

যরকডে শুযন বকংিা কাউযক পািাযনার জন্ বনযজর ভযয়ি যরকডে কযর তখন বক 

তার মনযযাগ ওরকম থাযক? বনিয়ই না। 

বিক যতমনই আমরা যখন নামায প়িযিা তখন আমাযের অিস্থা এমন হওয়া 

উবিত, যযন আমরা আল্লাহর িযে িরািবর কথা িলবছ। আমরা িলবছ আর বতবন 

শুনযছন। এবটই হল মূলত নামাযযর খুশু খুজু এিং নামাযযর মূল প্রাণ।  

পোন্তযর আমরা যবে এমন ভাযি নামায পব়ি যযন যরকডে করা বকছু কথা শুবনযয় 

বেলাম। িুরা ফাযতহাটা শুবনযয় বেলাম। এরপর আরও একবট িূরা শুবনযয় বেলাম। 

কী প়িবছ? কাযক যশানাবচ্ছ, যি বেযক যকাযনা যখয়াল যনই। ফযল কখযনা কখযনা 

আমরা বনযজরাও যটর পাই না যয, িূরা ফাযতহার পর যকান িূরাটা প়িলাম। 

আমাযের এই জাতীয় নামাযগুযলা হল প্রাণহীন ও মৃত নামায। আল্লাহ তাআলা 

আমাযের িিাইযক এমন নামায যথযক পানাহ োন কযরন। 

নামাটে মূেত তার প্রটতপােযের সাযে েো র্যে  
হযরত আিু হুরাইরা রাবয. যথযক িবণেত একবট হাবেযি এযিযছ, রিূলুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িযলযছন, 

ينظْرِ كيف ُيناجيه؟
ْ
ه ِ، فل ي إنما ُيناجي ربَّ

 
ِ أحَدكم إذا قام ُيصِل  إنَّ

যতামাযের যকউ যখন নামাযয প়িযত োাঁ়িায় তখন যি মূলত তার প্রবতপালযকর 

িাযথ কথা িযল। অতএি যি তার প্রবতপালযকর িাযথ কীভাযি কথা িযল, তা 

যযন লে্ রাযখ। -জাযমউি িাগীর ২১৭৪ (হােীিবট িহী) 

িমৎকার একবট যোয়া 

হযরত মুয়ায রাবয. যথযক িবণেত একবট হাবেি িযলই আজযকর মযতা কথা যশষ 

করবছ। 

 

ِ َرُسوَلِ للاِِ صلى للا عليه وسلم صلى للا عليه وسلم،  نَّ
َ
ِ رض ي للا عنه:أ َعْنِ ُمَعاذ 

ِ ِفي  َدَعنَّ
َ
ِ ت
َ
ِ ال

ُ
وِصيَكِ َيا ُمَعاذ

ُ
اَلِ» :أ

َ
ق
َ
َكِ «ف ِحبُّ

ُ
ي ْل

 
ِ، َوللاِِ إِن

ُ
اَلِ» :َيا ُمَعاذ

َ
ِ ِبَيِدِهِ، َوق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ



ِرَك، َوُحْسِنِ ِعَباَدِتَكِ . «رواه 
ْ
ك

ُ
ِرَكِ، َوش

ْ
ى ِذك

َ
ي َعل ِعِن 

َ
للهم أ

َ
وُلِ :ا

ُ
ق
َ
ة ت

َ
ِل ِ َصَل

ُ
ُدُبرِِ ك

ُبو داود بإسناد صحيح
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হযরত মুয়ায রাবয. িযলন, একিার রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া িাল্লাম 

আমার হাত ধযর িলযলন, যহ মুআয! আল্লাহর শপথ! আবম যতামাযক ভাযলািাবি। 

এরপর িলযলন, মুআয! আবম যতামাযক অবিয়ত করবছ, তুবম প্রযত্ক নামায 

যশযষ এ যোয়াবট প়িা কখযনাই ছা়িযি না,  
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যহ আল্লাহ! আপবন আমাযক িাহায্ করুন আবম যযন আপনার বযবকর করযত 

পাবর, আপনার যশাকর আোয় করযত পাবর এিং িুন্দরভাযি আপনার ইিােত 

করযত পাবর। -িুনাযন আিূ োউে : ১৫২২; মুিনাযে আহমে : ২১৬২১ 

(হােীিবট িহী) 

যেখুন ভাই, যোয়ার অথেটা কী িমৎকার! 

নিীজী িাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া িাল্লাম কী আজি এক ভংবগযত যোয়াটা 

বশখাযচ্ছন। আযগ িলযলন আবম যতামাযক ভাযলািাবি। এরপর যোয়াটা প়িার 

ওবিয়ত করযছন। 

তার আযগ মনযযাগ আকষেযণর জন্ তার হাত ধরযলন। এটাই বছল নিীজীর 

উিলূযি তালীম। 

আমরাও বক ভাই প্রবত নামাযযর পর এ যোয়াটা প়িযত পাবর না ইনশাআল্লাহ?  

একবট বিষয় যতা আমাযের জানা আযছই যয, যোয়াবট 'মািূর' যোয়া হওয়ার কারযণ 

অন্ান্ মািূর যোয়ার মযতা নামাযযর যশযষ েুরুে শরীফ প়িার পর িালাযমর 

আযগও প়িা যাযি। এ জন্ বহিনুল মুিবলযম যোয়াবট ওই তাবলকার মযধ্ই উযল্লখ 

করা হযয়যছ। 

অতএি যযভাযি আমাযের িুবিধা হয় প়িলাম। িালাযমর আযগ িা পযর।  



আজ এখাযনই কথা যশষ করবছ। আল্লাহ তাআলা আমাযের িিাইযক কথাগুযলার 

ওপর আমল করার তাওবফক োন কযরন। আমীন। 

আমাযের িিাইযক শাহাোত পযেন্ত তাাঁর িন্তুবষ্ট্র পযথ, বজহাে ও শাহাোযতর পযথ 

অবিিল থাকার তাওফীক োন কযরন এিং আমাযের িিাইযক িযিোচ্চ জান্নাত 

জান্নাতুল বফরোউি নিীি কযরন আমীন। 

 وصلى للا تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين

 ِوآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاْلين

  

*********** 


